
OBJECTIVOS
- Contribuir para uma maior dinâmica musical da cidade de Viseu;

- Promover a educação musical profissional de qualidade através do con-

tacto pessoal e directo com profissionais reconhecidos no meio musical;

- Proporcionar aos formandos uma abordagem complementar da técnica 

instrumental e vocal específica do Jazz nos seguintes instrumentos: voz, 

trompete, saxofone, piano, guitarra, contrabaixo e bateria;

- Proporcionar aos formandos uma abordagem ao trabalho desenvolvido 

em Combo de Jazz, fundamentalmente nas vertentes da interacção entre 

os músicos, selecção de repertório e improvisação;

- Contribuir para uma melhor compreensão do Jazz  enquanto género 

musical.

DESTINATÁRIOS
Músicos e estudantes de música de todas as áreas da expressão musi-

cal interessados em conhecer ou aprofundar conhecimentos na área da 

música Jazz.

DISCIPLINAS
Instrumentos (voz, saxofone, trompete, guitarra, piano, contrabaixo e 
bateria) * Harmonia nível 1 * Harmonia nível 2 * Improvisação * Ensemble 
de Percussão * Combo

LOCAIS E HORÁRIOS
Workshop
Conservatório Regional de Música de Viseu
18 a 20 de Julho das 10h às 18h30

Jam Sessions
18 de Julho | 23h30 | Lugar do Capitão
19 de Julho | 23h30 | The Brothers Bar
20 de Julho | 23h30 | Maria Xica

Concerto de Encerramento
20 de Julho | 21h30 | Parque Aquilino Ribeiro

INFORMAÇÕES /INSCRIÇÕES
Gira Sol Azul

Estrada Velha de Abraveses

B. S. João das Lameiras lote 5 r/c

3510-204 Viseu

tel. 232400089 / 968182098 / 917373389

geral.girasolazul@gmail.com

ORGANIZAÇÃO

Rita Martins (voz)

Xosé Miguelez (sax)

Brian Carvalho (trompete)

Carlos Mendes (guitarra)

Joaquim Rodrigues (piano)

Miguel Ângelo Coelho (contrabaixo)

Acácio Salero (bateria)

A Escola de Música Gira Sol Azul pretende motivar e proporcionar uma 

educação musical profissional de qualidade. Pelo 5.o ano consecutivo 

organiza o Workshop de Jazz, desta vez integrado no 1.o Festival de Jazz 

de Viseu. Os estudantes e músicos interessados na área de Jazz têm a 

oportunidade de participar numa formação intensiva de três dias com 

uma componente prática muito forte. Orientado por sete músicos que 

integram actualmente o panorama musical nacional e internacional, 

o workshop pretende promover a educação musical profissional de 

qualidade, proporcionar aos formandos uma abordagem complementar 

da técnica instrumental e vocal especifica do Jazz, proporcionar aos 

formandos uma abordagem ao trabalho desenvolvido em Combo Jazz, 

fundamentalmente nas vertentes da interacção entre os músicos, selecção 

de reportório e improvisação.

APOIOS

PROMOÇÃO,
PATROCÍNIO E APOIO TÉCNICO MEDIA PARTNERS

WORkSHOP DE JAzz
18 A 20 DE JuLHO

ESCOLA DE MúSICA GIRA SOL AzuL



INSCRIÇÃO ATÉ 12 DE JULHO

      50€ (Alunos GSA e alunos do Conservatório Regional de Música)

      75€* (Público em geral)

A PARTIR DE 13 DE JULHO

      60€ (Alunos GSA e alunos do Conservatório Regional de Música)

      85€* (Público em geral)

Almoço e jantar (nos 3 dias) - OPCIONAL -

      30€ (5€ por refeição) 

RITA MARTInS (VOZ) www.myspace.com/ritamartinseliasmeister

Rita Maria (Lisboa, 1984), começou a estudar música aos nove anos e desde os catorze a 

cantar jazz. Estudou canto lírico no  Conservatório nacional de Música de Lisboa, Jazz na ESMAE 

(Escola Superior de Música e Artes do Espectáculo, Porto) e também na Berklee College of 

Music, Boston, como aluna bolseira. Passou parte da sua vida adulta entre Portugal e Estados 

Unidos, teve oportunidade de estudar com o grande contrabaixista e pedagogo Zé Eduardo, 

Carlos Azevedo, Michael Lauren, Dave Santoro, Carolyn Leonard-Escoffrey o Mitch Haupers, 

entre outros. Rita Maria, deambula entre a nostalgia do Fado e da improvisaçao do jazz, tam-

bém entre o experimentalismo e mais recentemente o rock. Partilhou o palco com músicos 

como nuno Ferreira, André Fernandes, Paula Sousa, noriaki Mori, Cayo Iturralde, Matias Alvear, 

Carlos Albán, María Tejada, o Donald Regnier, entre outros. Gravou discos com: Elias Meisters 

Quartet, Yeray Jimenez, nuno Costa, João Firmino, Afonso Pais, Kiko Pereira. Actualmente é 

professora e cordenadora do departamento de canto da Universidad de la Américas, Quito, 

Equador. Participou e gravou no projecto de solista do músico e compositor equatoriano Igor 

Icaza e também com o grupo de Rock Equatoriano Sal y Mileto no seu último disco que será 

lançado este mês de Julho. Acabou de gravar o seu mais recente disco “Míope e o Arco Íris” 

em colaboraçao com o guitarrista Afonso Pais na Sintoma Records. 

Instrumento(s) que toca e nível

Instrumento em que se inscreve

Observações

TOTAL             €    

     Dinheiro        Cheque        Transf.(nIB 0035 0007 00699408130 91)

XOSé MIGUELEZ (SAXOFOnE) www.xosemiguelez.com

natural da Galiza (Espanha) é um dos mais destacados saxofonistas dentro de uma nova gera-

ção de jazzistas espanhóis e portugueses. Como Músico de Jazz participou já em importantes 

festivais entre os quais se destacam: “London Jazz Festival BBC Radio 3” – ed. 08, “Festival 

de Jazz de Guimarães” – ed. 07, 06 e 05, “VII Vodice Jazz Festival” Croatia 09, “Festival de Jazz 

de Primavera 2010 - Café Latino”.  Forma-se musicalmente entre Galiza, Porto e Londres onde 

finalizou os estudos de pos-graduamento na “Guildhall School of Music and Drama” dentro 

do programa, “Guildhall Artist Master Jazz Performance”, sob a direcção do saxofonista Jean 

Toussaint (USA). no ano 2008, licenciou-se em jazz na “ESMAE” de Porto, onde, entre 2003 e 

2008, teve a oportunidade de estudar com alguns dos músicos mais importantes de Portugal. 

na actualidade continua a estudar com o pianista americano Garry Dial. é também um dos 

mais nomeados músicos do mundo da música tradicional da Galiza. Em 2006, tornou-se o 

primeiro licenciado nesta especialidade pelo Conservatório Superior de Música de Vigo. na 

sua discografia o último CD “Groovy meditation” com a formação “Organic Collective” tem 

recebido uma grande recepção por parte da audiência e críticos. Tocou, entre outros, com 

Steve Brown (UK), Michael Lauren (USA), Paulo Gomes (PT), Kevin Glasgow (SCT), Francesco 

Angiuli (IT), Steve Brown (USA), Gileno Santana (BR).

JOAQUIM RODRIGUES (PIAnO) www.myspace.com/joaquimrodrigues

Iniciou os estudos musicais nos teclados aos 12 anos. Concluiu a licenciatura em Educação 

Musical em 2001. Em 2012, completou a licenciatura em Piano Jazz na ESMAE (Escola Superior 

de Música e Artes do Espectáculo) do Porto, onde estudou com Pedro Guedes, Carlos Azevedo, 

nuno Ferreira, Abe Rabade, entre outros. Participou em diversos workshops na área do jazz, 

CARLOS MEnDES (GUITARRA) www.myspace.com/cmmendes

nasceu em 1964, na cidade da Praia, em Cabo Verde, onde fez a sua iniciação musical e 

onde desenvolveu uma significativa experiência no contexto da música popular caboverdiana, 

africana, brasileira e pop/rock. Veio para Portugal em 1982, onde, progressivamente, orientou 

os seus estudos para a música e, particularmente, para o Jazz. Estudou na Escola de Jazz do 

Porto, com o guitarrista Ricardo Fabini. Durante esse período e posteriormente, fez o circuito 

dos bares e palcos com diversos combos e com a Orquestra de Jazz do Porto. Licenciou-se 

em Guitarra/Jazz em 2006, pela ESMAE. Frequentou workshops com James Carter, Lee Konitz, 

Maria Schneider, Mark Turner, Frank Möbus, Pedro Madaleno e Sérgio Pelágio. Tocou, entre 

outros com André Sarbib, Carlos Azevedo, Dave Ohm, Fátima Serro, Mário Santos, Orquestra 

de Jazz do Porto, Orquestra da ESMAE, Sofia Ribeiro, Tó Torres, etc; participou em gravações 

discográficas com as Vozes da Rádio, com o projecto “Bossa nossa”, com o saxofonista Rui 

Azul e com o músico caboverdiano Djinho Barbosa. Actualmente lidera um quarteto que 

aborda diversos repertórios (tradicional, moderno e original).

MIGUEL ÂnGELO SILVA (COnTRABAIXO) www.myspace.com/miguelangeloctb

Deu início à sua actividade musical na “Tuna Musical de Fiães”, onde frequentou aulas de 

formação musical, guitarra e, mais tarde, contrabaixo. Foi na Escola de Jazz do Porto que 

continuou os seus estudos musicais, trabalhando baixo eléctrico com o professor Alberto 

Jorge. Ainda sob a orientação do contrabaixista Alberto Jorge, retomou os seus estudos de 

contrabaixo e combo com o pianista Paulo Gomes. Prosseguiu os mesmos com o contrabaixista 

Pedro Barreiros e, posteriormente, contou com o apoio do contrabaixista António Augusto 

Aguiar. Frequentou o curso oficial de música com o professor Alenxander Worf até ao 5.0 grau. 

Alguns anos após ter terminado a sua licenciatura em Informática/Matemática Aplicada, pela 

Universidade Portucalense, voltou ao ensino superior, desta vez para estudar Contrabaixo. Em 

2008, concluiu a sua Licenciatura em Contrabaixo/Jazz na Escola Superior de Musica e Artes 

do Espetáculo (ESMAE), onde teve a oportunidade de trabalhar com, António Augusto Aguiar, 

Damien Cabaud, Carlos Bica, Zé Eduardo, Michael Lauren, Telmo Marques, entre outros. Parti-

cipou em vários workshops, nomeadamente com o Contrabaixista Carlos Bica, Thomas Morgan, 

Dan Weiss, etc. Tem participado em vários concertos em Portugal e Espanha. Actualmente 

integra várias projectos com as quais realiza espectáculos por todo o País.

nome

Data de nascimento                              nIF

Morada

Código Postal                   -             Localidade

Telefone                                 E-mail

ACáCIO SALERO (BATERIA) www.myspace.com/acaciosalerosecretapache

nasceu em Viana do Castelo em 1967. Iniciou os seus estudos como autodidacta e aos 14 

anos começou a estudar bateria na FAOJ em Viseu com o professor Manuel Martins. Estudou 

na Escola de Jazz do Porto com Mário Barreiros e em Madrid com Adam nussbaum, John 

Abercrombie; Jim Mcnealy e Mike Richmand. Também autodidacta no saxofone, estudou 

improvisação com Alberto Jorge. Foi membro fundador do “Septeto de Jazz do Porto” e da 

“Orquestra de Jazz do Porto”. Tem feito várias tournées pela Europa e, além de numerosos 

programas de televisão, tem actuado em diversas salas culturais em Portugal ao lado de 

vários músicos tais como Carlos Barreto, Claus nymark, Pedro Barreiros, entre outros. Faz 

parte do “Lisbon Improvisation Players” com o qual já gravou 2 discos. Participou no “Atlantic 

Waves 2003” integrado no “Festival de Jazz da BBC “,em Londres. é co-fundador do “en-

semble” de improvisação “TIM TIM por TIM TUM”. no âmbito da pré-inauguração da Casa da 

Música (“Festival em Obra Aberta”) tocou música de Carla Bley, dirigida pela própria e com 

a participação de Steve Swalow e Gary Valente. Em 2007, deu início ao seu projecto “Secret 

Apache” com composições suas. Entre 2002 e 2009, foi baterista residente dos programas 

Praça da Alegria e Portugal no Coração da RTP.

sob a orientação de Joaquim Roberto, João Paulo Esteves da Silva, Mário Laginha, Bernardo 

Sassetti, Leo Genovese e Danilo Perez. Integrou também a Lisbon Jazz Summer School, no 

Centro Cultural de Belém, e a Jazz Summer School, na Guildhall School of Music & Drama, em 

Londres. Estudou Harmonia e Improvisação com Luís Lapa. Iniciou os estudos em piano jazz 

com Paulo Gomes e Alexandre Manaia. Integrou a Orquestra Juvenil do Centro. é membro 

dos projectos GS Quartet, Bruce Brothers, Funktion, Metamorfose e Sandra Pereira. Participa 

regularmente em projectos de outros músicos na área do Jazz e do Pop Rock.

Pagamento

Habilitações Musicais

Dados Pessoais

FORMuLÁRIO DE INSCRIÇãO

 /        /  

*20% desconto para mínimo 5 músicos pertencentes ao mesma grupo musical 
(Banda Filarmónica, Ensemble, Orquestra, Bandas de Garagem, etc.)

BRIAn CARVALHO (TROMPETE) www.myspace.com/briancarvalho

Brian Carvalho nasceu em 1979 no Canadá, mas reside atualmente no concelho de águeda. 

Iniciou a sua formação musical na Escola de Música da Banda Alvarense – Casal D`álvaro, 

em solfejo e trompete com o Professor Américo Fernandes. Continuou a sua formação em 

trompete com os professores Maciel Matos, Jorge Almeida e Steve Maison. Concluiu o curso 

de Jazz na Escola de Música de Viseu, sob a orientação de Laurent Filipe na classe de trom-

pete e de Luís Lapa na classe teórica. Frequenta o último ano do curso de Jazz na ESMAE 

(Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo-Porto). Ao longo da sua carreira frequentou 

workshops mais específicos nas categorias de Orquestra Ligeira/big band (Aveiro), Quinteto 

de Metais (Porto), Quinteto de Metais Barquisimetal (Venezuela) e também em áreas como 

música latina. Teve ainda a oportunidade de frequentar workshops orientados por John 

Scofield, Mario Pavone, Defunkt, Bernardo Sassetti, entre outros. Integrou os projetos Sexteto 

de Jazz de Viseu, Swingus e Dixieband e alguns

projetos próprios. Atualmente faz parte da Fanfarra Kaustica, new Sketch e Taberna.


